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Societatea virologică mexicană autorizează și 
recomandă multiplicarea și diseminarea cărții 
„Paul rămâne acasă”, atâta timp cât nu este 
modificat conținutul acesteia, nu se folosește 
pentru profit și sursa originală este citată.



Ce s-a 

întâmplat, 

Paule? De ce ești 

trist?
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Mi-e dor 
de prietenii 
mei și aș 

ieși în parc 
să mă 
joc.

De 
asemenea, 

mi-ar plăcea 
să-mi vizitez 
bunicul și 

bunica, pentru 
că sunt sătul 
de carantină.

De ce zice toată 
lumea că trebuie 
să așteptăm până 
când va dispărea 
coronavirusul?

Ce este un 

coronavirus?
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Hai să căutăm 
niște răspunsuri. 

Bună ziua, domnule 
învățător! Am dori să 

înțelegem ce se întâmplă 
și să știm totul in 

legătură cu coronavirusul. 
Ne puteți ajuta?

Primul lucru pe 
care l-a făcut 
mama lui Paul a 
fost să-l sune pe 
învățătorul școlii.

Profesorul 
a răspuns:

Bună ziua! Cred că este important să 
ne explice cineva care înțelege aceste 
lucruri foaaaaarte bine. De exemplu 

Maria, prietena mea de știință! A făcut 
un videoclip care explică totul clar. Vă 

voi trimite linkul!
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Învățătorul tău are dreptate, 
este important a avea 

informații de la experți. 

Mama lui Paul a rulat videoclipul 
pe telefonul ei.

Bună ziua! Mă cheamă Maria 
și sunt un om de știință. Mulți 

oameni au cerut informații 
despre coronavirusuri, așa că 
am decis să fac acest scurt 

videoclip pentru a răspunde la 
mai multe întrebări.
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Hai să o luăm 

de la început.

La sfârșitul anului tre
cut, în 

Wuhan, un oraș din China, doctorii 

au început să observe
 mai mulți 

bolnavi cu febră și tu
se, iar unii 

dintre ei au avut prob
leme cu 

respirația.

Ai și 
tusă??
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Au fost din ce în ce mai mulți 
bolnavi, așa că oamenii de știință au 
început să caute cauza problemei.
Așa cum au aflat, cauza bolii era 
un coronavirus, care a fost în căile 
respiratorii ale bolnavilor, de exemplu 
în plămânii lor.

Coronavirusurile sunt o 

familie numeroasă de 

virusuri care pot infecta 

oameni și animale.

Și, ca toate 
virusurile, 
sunt foarte 

mici!

Numele vine de la 
apariția lor sub 
microscopul electronic, 
deoarece forma lor 
seamănă cu coroana 
solară într-o eclipsă 
(corona înseamnă 
coroană în latină). coroana 

solară

coronavirus

microscop electronic
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Se crede că unele animale sălbatice, care 
nu sunt de obicei în contact cu oamenii, ar 
fi putut răspândi coronavirusul la oameni.

Acest lucru s-ar fi putut întâmpla la 
vânarea acestor animale pentru a le vinde 

pe piață.

Virusul prezent la unul 
dintre aceste animale 
ar fi putut trece la o 
persoană, și ar fi putut 
să o infecteze.

    Încă nu 
  știm sigur 

care animal a 
răspândit virusul 

la oameni.

Salturile de virusuri 
între animale și oameni 
sunt numite evenimente 

zoonotice și sunt mai 
mult sau mai puțin 

frecvente.

     Cu toate      
acestea, de cele 
mai multe ori 

virusurile nu se 
pot multiplica în 

persoana infectată, 
și acesta este 

sfârșitul 
problemei. 

virus

animal

persoană
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Însă uneori, virusurile sunt capabile să se 
înmulțească foarte bine într-o persoană.
Acest lucru s-a întâmplat în cazul acestui nou 
coronavirus, care a fost numit de oamenii de 
știință cum urmează:

Deoarece acest virus este nou pentru oameni, 
celulele noastre de apărare, leucocitele, încă 
nu îl cunosc și deci nu știu cum să îl atace.

Coronavirus

SARS-CoV-2

Animal
 (încă nu știm care)

persoană

Leucocitele noastre

celule din interiorul 
plămânilor noștri
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În fiecare zi, leucocitele ne patrulează 
corpul pentru a distruge orice microb 
care ne-ar putea îmbolnăvi.

Dar când nu cunosc dușmanul, trebuie 
să învețe cum să-l combată.

Prin urmare, ele apelează la cartierul 
lor general pentru a cere instrucțiuni 

cum să-l distrugă. Acest lucru se 
întâmplă cu SARS-CoV-2.
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Între timp, virusul a început să se 
răspândească de la o persoană la alta în 
China.

Unele persoane infectate au 
călătorit în alte țări, fără să 
știe că virusul călătorea cu ele.

Întrucât acest lucru s-a întâmplat foarte 
repede, în curând doctorii și spitalele 

De aceea ni se 

din întreaga lume au 
trebuit să aibă grijă de 
mulți bolnavi.

cere să rămânem 

acasă, pentru a nu 

contracta virusul, iar toate 

persoanele care sunt deja 

infectate pot fi îngrijite 

în mod corespunzător în 

spitale.



22 23

Este foarte important să 
întelegem cum putem contracta 
virusul SARS-CoV-2.

Călătorește 
în picăturile 
de salivă care 
sunt expulzate 
când o persoană 
bolnavă tușește sau 
strănută.

Acest 

coronavirus nu 

este în aer.

    De aceea, poti 

contracta virusul 

dacă cineva bolnav 

tușește sau strănută 

în apropierea ta.

,

,
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Aceste picături pot ajunge doar aproximativ la 1,5 
metri, ceea ce este cât lățimea mamei sau a tatălui 
cu brațele deschise.

1,5 metri

Dacă îti imaginezi un 

adult cu bratele întinse 

între o persoană bolnavă 

și tine, este suficient loc 

pentru ca picăturile cu 

virus să nu te ajungă.

DAR!!!
Picăturile pot 

cădea pe multe 
lucruri din jurul 

tău.

… cum ar fi mese, 
computere, balustrade, 
sau telefoane mobile, 
unde virusul poate 

sta un timp.

Dacă atingi 
ceva care este 
contaminat cu 
virus …

,

,
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… sau dai mâna cu cineva care a 
tușit sau a strănutat pe mâini …

Ahhh! De aceea trebuie să folosim o 

… și apoi îti atingi 
fata, te poti 

infecta, deoarece 
coronavirusurile pot 
intra în corpul nostru 

prin ochi, nas sau 
gură.

Și dacă nu 
avem o batistă, ne putem 
folosi brațul pentru a ne 
acoperi gura-ca Batman,

astfel încât să nu 
contaminăm (să nu 

răspândim virusul) pe 
nimeni.

batistă de hârtie 

pentru a tuși sau 

a strănuta, apoi 

s-o aruncăm 

într-un coș de 

gunoi închis.

,
, ,
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Și de 

aceea ni se 

spune să 

ne spălăm 

foarte bine 

pe mâini! Cu mult 

săpun,

peste tot 

pe mâinile 

noastre,

și foarte 

des!

Cum provoacă boala 

acest coronavirus?

Boala cauzată de acest virus se 
numește:

COVID-19
Persoanele bolnave au aproape 
întotdeauna febră, tuse, dureri de 
cap și se simt foaaaaarte obosite.

Majoritatea oamenilor 
trebuie să rămână acasă 

până când se simt mai bine.
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Doar atunci când starea 
bolnavilor se agravează, ei 

trebuie să meargă la un spital, 
pentru că au probleme cu 

respirația, și acolo sunt aparate 
care să îi ajute.

Copii rareori se îmbolnăvesc de acest virus, 
dar îl pot transmite, de aceea nu pot merge 
la școală.

Oamenii care au nevoie 
să meargă la spital 

când sunt bolnavi, sunt 
persoanele în vârstă, 

ca, de exemplu, bunicii 
noștri.

Sau cei care au deja 
alte boli.

 Pe aceștia 

trebuie să îi 

protejăm!
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Asistentele și doctorii lucrează 
foarte mult pentru a avea grijă 
de bolnavi …

… și împreună cu 
oamenii de știință, 

caută noi medicamente 
și vaccinuri care ne 

vor ajuta să 
luptăm împotriva 

De aceea este foarte 
important să rămânem acasă!
Dacă nu ne apropiem, 
virusul nu poate călători 
de la o persoană la 
alta și nu ne va 
îmbolnăvi.

Acest lucru 

va oferi, de 

asemenea, timp 

pentru doctori să aibă 

grijă de bolnavii care au 

cel mai mult nevoie de 

ei și se va crea loc în 

spitale pentru cei care 

trebuie să fie acolo.

coronavirusului 
din lume.
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Au mai existat 
alte evenimente 

pandemice 
înainte, dar mai 

devreme sau 
mai târziu 
ele dispar.

Trebuie 
să avem 
răbdare 

pentru ca 
leucocitele 
noastre ...

Teama de necunoscut este uneori 
mai rea decât dauna pe care o pot 
provoca coronavirusurile. Acum că ai 
văzut acest videoclip și ai aflat ce se 

întâmplă, știi cum să fii de ajutor: rămâi 
acasă și explică-le prietenilor, pentru ca 

ei să înteleagă, și aveti răbdare.

... să învete 

cum să ne 

apere împotriva 

SARS-CoV-2, 

așa cum o fac 

deja împotriva 

multor altor 

virusuri și 

microbi.

CARTIERUL GENERAL

,

, ,
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Când videoclipul s-a terminat, Paul nu 
mai era trist sau îngrijorat.

Acum înteleg:
Dacă rămânem acasă, este 

mai putin probabil să ne 
infectăm cu virusul și, în 

acest fel, îi putem proteja 
pe ceilalti în cazul în care 
suntem infectati și nu știm!

Când voi 
crește 

mare, voi 
fi om de 
știintă!!

Și cred că vei fi 
un excelent om de 

știință, Paule!

Să facem un tort 
pentru a sărbători.

Daaaaaa!! 
Doar stai un 

moment ... Trebuie 
să-i spun lui Luis și 
Sophie ceva foarte 

important:

,

,

,
,

,
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CINE A SCRIS ACEASTĂ 
CARTE??

Susana López

Selene Zárate

Martha Yocupicio

Martha, Selene și Susana sunt
sprijinite de CONACyT proiect national 
de cercetare și incidență strategică în 

virologie.

Eva Lobatón

Ea lucrează la Institutul de 
Biotehnologie din Mexic și studiază 

rotavirusuri care cauzează 
gastroenterită la copii mici, pentru 

că dorește să găsească noi modalități 
de protecție a copiilor împotriva 

bolilor provocate de aceste virusuri. 
Ea folosește microscoape și aparate 

speciale. Când nu lucrează, îi place să 
citească sau să gătească, folosind oale 

și cratițe obișnuite.

Ea încearcă să înțeleagă ce se 
întâmplă atunci când virusurile 

infectează celulele noastre și cum 
ele se pot împotrivi acestora. În 
timpul liber, îi place să citească 
multe cărți cu detectivi care își 
folosesc raționamentul pentru a 

rezolva mistere interesante.

Pe lângă faptul că este mamă, 
această femeie de știință mexicană 
studiază modul in care virusurile 
evolueaza și scapă de sistemul 
imunitar și de medicamente, și cum 
să impiedice lucrul acesta. Când nu 
lucrează, are grijă de cei doi copii ai 
ei ștrengari și redescoperă cu ei cum 
funcționează lumea.

Ea are o cutie colorată mare și un 
computer pe care îl folosește ca să 
scrie și să coloreze cărți și reviste. 
Pe lângă faptul că se distrează, ea 
crede că desenele ei pot transmite 
multe mesaje. Când nu lucrează, îi 
place să observe lucrurile din jurul 
ei.



https://www.facebook.com/SocMexViro

Soc Mex Virología - Virología Conacyt
@Viro_ConacytMX
Sociedad Mexicana de Virología
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Ce este societătea mexicană 

pentru virologie și care sunt 

obiectivele sale?

Un grup de cercetători dintr-o varietate de instituții din 
țară au ajuns la ideea creării Societății Mexicane pentru 
Virologie (Sociedad Mexicana de Virología-SMV) pentru 
a promova cercetarea și inovarea, instruirea studenților 
cu standarde academice înalte, dezvoltări tehnologice și 
comunicări de virologie.

Virusurile sunt cele mai 
diverse și mai numeroase 
microorganisme de pe planetă. 
Ele pot infecta toate formele 
de viață cunoscute și sunt 
responsabile pentru multe boli 
umane.

Progresul în cunoașterea 
biologiei lor și a rolului lor în 
boală sunt esențiale pentru 
dezvoltarea de vaccinuri noi 

și îmbunătățite, 
precum 

și pentru 
producerea de 
medicamente 
antivirale și 

instrumente de 
diagnostic mai bune.

Studiul epidemiologiei, evoluției și ecologiei lor este 
necesar pentru a înțelege mai bine modul și mecanismele 
de răspândire a acestora, și acest studiu poate fi utilizat 
pentru a genera noi metode de prevenire și combatere a 
bolilor.

SMV își propune să promoveze legături de colaborare între 
grupurile de cercetare pe toate aspectele virologiei, de la 
studii de bază până la studii clinice și epidemiologice și să 
contribuie la eforturile sistemului de sănătate mexican de a 
răspunde, în mod efectiv și eficient, la situațiile de urgență 
sanitară de origine virală.

SMV își propune, de asemenea, să comunice publicului larg 
subiecte despre virologie care sunt de interes pentru toți.

Interesați-vă de publicațiile și videoclipurile noastre!



Paul este trist pentru că nu 
poate ieși afară.

Nu-și poate vedea prietenii și 
nu-și poate vizita bunicii.

Ca toti ceilalti, el trebuie să 
aștepte până când pandemia 

de coronavirus a dispărut.
Ce este coronavirusul?
Cum se răspândește?

Cum putem avea grijă de 
noi și de familiile noastre?

Societatea Mexicană de 
Virologie

,,


